Vás zvou na seminář z cyklu

PSYCHO
SOMATIKA
Biopsychosociální přístup
k poruchám zdraví

ÚVOD DO PSYCHOSOMATIKY
NA PSYCHODYNAMICKÝCH ZÁKLADECH
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Termín konání: 21. – 22. září 2018

Úvod do psychosomatiky
na psychodynamických základech

KOMPETENCE ÚČASTNÍKA
SEMINÁŘE (ANOTACE)
Absolvent získá v rámci semináře základní přehled o oblasti psychosomatiky a o tom,
jak ji chápe hlubinná psychologie a biopsychosociální přístup v medicíně. Poznatky
o predispozicích, rizikových faktorech a manifestacích psychosomatických symptomu
a syndromu; jaký je význam prenatálního období, působení vztahových problémů od
raného dětství, životních událostí a jejich zpracovávání v průběhu života; jaká je role
genetických faktorů.
Bude také seznámen s bio-psycho-sociálním modelem zdraví a nemoci jako rámcem
pro komplexní chápání člověka ve zdraví a nemoci. Na závěr získá také informace
o typologii psychodynamiky osobnosti a souvislosti s genezí psychosomatických
symptomů a syndromů a jejich zpracováním, zapojením adekvátních anebo škodlivých
zvládacích (coping) mechanizmů. Bude tak na základě získaných informací schopen
odhadnout, zdali se u klienta jedná o psychosomatické symptomy či syndromy a je-li
možné klientovi pomoci se zlepšením zdraví psychoterapeutickými prostředky.

PROGRAM SEMINÁŘE
Pátek 21. září 2018 (17.00 – 20.15)
Still face experiment a bonding jako modelové situace ozřejmující biopsychosociální
přístup ke zdraví a jeho poruchám. Emoce a jejich vliv na regulace organizmu.
Subjektivní prožívání těla a chování v nemoci.

Sobota 22. září 2018 (9.00 – 16.45)
Vývoj osobnosti – genetické předpoklady, prenatální vývoj, základní milníky vývoje
osobnosti v jednotlivých fázích vývoje dítěte a jejich možné poruchy.

PROFILY LEKTORŮ

prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí.
V současnosti působí v psychiatrické a psychoterapeutické
ambulanci Pro mente sana v Bratislavě. Má vzdělání
v n ěkolika psych otera p eut i ck ých m eto dá ch ,
např. psychodynamické psychoterapii, katatymně
imaginativní psychoterapii, supervizi formou
balintovských skupin, hypnóze a autogenním tréninku,
Rogersovské psychoterapii aj., a v některých z těchto
metod působí i jako školitel a cvičný terapeut.
Kromě toho vyučuje na různých univerzitách a je
držitelem mnoha ocenění, např. ceny Ligy za duševní
zdraví SR za dlouhodobý přínos pro duševní zdraví
nebo Osobnost roku 2000 v oblasti duševního zdraví,
Čestné členství v České psychiatrické společnosti J.E.P.
za přínos pro českou psychiatrii. Je autorem několika
knih, např. Vzťahová väzba, Autogénny tréning nebo
Posttraumatická stresová porucha. V současné době
se věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství
a vztahové vazby v dospělosti jako determinantám zdraví.
To je nyní dynamicky se rozvíjející oblast aplikovaného
psychologického a psychopatologického výzkumu.
Pracoviště:
Pro mente sana, s. r. o.
Heydukova 27
811 08 Bratislava

Informace k semináři

Termín konání

21. – 22. září 2018

Místo konání

Univerzitní 22, Olomouc

Způsob přihlášení

Online přes web www.czv.upol.cz

Výše účastnického poplatku

2 900 Kč při jednotlivém přihlášení,
je možné se také přihlásit do ročního
cyklu seminářů (2 500 Kč za seminář)

Kontaktní osoba programu

Mgr. Kateřina Hamplová
tel.: 775 115 446
e-mail: czv@oushi.upol.cz

Komu je vzdělávání určeno

Lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům,
kněžím, magistrům v oboru ošetřovatelství
a dalším pomáhajícím profesím

Odborní garanti semináře

Česká lékařská komora:
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Asociace klinických psychologů ČR:
Mgr. Eva Kochtová

Kredity za vzdělávací akci
Kurz je akreditován

Česká lékařská komora: 10 kreditů
Asociace klinických psychologů ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
České asociace sester - v jednání

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a podle zákona
č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

